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Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e vinte, reuniram-se na sala  14 
virtual https://meet.google.com/soo-kyux-gap as professoras integrantes do NDE: 15 
Célia Cohen, Daniele da Silva Bastos Soares, Kátia Ayres Monteiro, Márcia 16 
Ribeiro, Maria das Graças Gomes de A. Medeiros, Maristela Lourenço, Rosane 17 
Valéria Viana Fonseca Rito e Thais Uekane. A Profa. Silvia Pereira presidiu a 18 
reunião. Primeiro item da pauta: Aprovação da ata de outubro de 2020. a ata 19 
foi aprovada pela plenária. Segundo item de pauta: Discussão do estágio com a 20 
presença das coordenadoras de estágio. A professora Silvia informou que o colegiado 21 
de curso aprovou a alteração no regulamento do estágio supervisionado ampliando a 22 
carga horária máxima diária de 6h para 8h conforme descrito nos documentos que 23 
regulamentam o estágio Lei 11.788, de 25 setembro de 2008 e Resolução CEP 298/2015. 24 
Neste momento, ingressaram na reunião as professoras coordenadoras das três 25 
disciplinas de Estágio Supervisionado: Amina Costa (Nutrição Saúde Pública), Manoela 26 
Pessanha (Alimentação Coletiva) e Thereza Wady (Nutrição Clínica). Discutiu-se a 27 
formação da Comissão de planejamento de estágio supervisionado em 2020.2 criada pelo 28 
Departamento de Nutrição Social. Assim, incluiu-se as professoras Thereza Wady e 29 
Rosane Rito e também um representante discente, Amanda Carneiro. A comissão será 30 
publicada pela coordenação e terá como objetivo discutir possibilidades de realização de 31 
estágio no semestre 2020.2. Na próxima reunião, a comissão apresentará a proposta. 32 
Alguns pontos foram debatidos, como por exemplo continuar com o exame de proficiência, 33 
a carga horária a ser realizada presencialmente dentre outros. Informes: 1. A aluna 34 
Carolina Dalbó decidiu usar outras atividades para AAC não enviando assim o relato 35 
solicitado pelo NDE. 2. O MNS realizou uma reunião estágio de nutrição em saúde pública 36 
e alimentação para coletividade com os alunos na qual informou o andamento da busca 37 
por vagas nas cidades de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, além de discutir sobre as 38 
possíveis vagas no HUAP  para essas áreas. 3. No dia 26/10 A professora Silvia 39 
participou de uma reunião com o Núcleo de Ensino e Pesquisa de São Gonçalo no qual 40 
foram discutidas as possibilidades de retorno do estágio neste município, em seguida 41 
houve uma reunião com a TA Letícia da divisão de estágio da PROGRAD, na qual foram 42 
esclarecidos pontos pendentes sobre o convênio com São Gonçalo.  4. A professora 43 
Silvia informou que o resultado ENADE 2019 foi nota 5. 5 Discutiu-se o resultado da 44 
pesquisa junto aos alunos sobre o ensino remoto. Apontou-se que os alunos estão 45 
estressados e se sentindo sobrecarregados com a quantidade de material assíncrono, e 46 
também enxergam o esforço e empatia dos docentes neste momento. Nada mais 47 
havendo a tratar, eu, Silvia Pereira, lavrei a presente ata que foi assinada por mim 48 
e pelos demais presentes. 49 
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